Referat fra styremøte på Sjøloftet 15.august 2002.
Saker:
1. Myramessa
2. Høstens kurs v/ Tharald
3. Registreringsarbeid v/ Fredrik/ Berit
4. Fellesmøte med DIS Vest-Agder 3/12. v/Fredrik
5. Medlemsmøtene i høst
6. Flytting av lagret materiale fra Berit til Nyli.
7. Kjøp av bærbar PC?
8. Slektsforsker dag i oktober, skal vi delta?9. Evt.

Tilstede: Jan Fredrik, Berit, Tharald, Margareth, Rune, Yngvar og Karin.
1. Margareth er den som skal stå for Myra messa, men hun er sykmeldt. Hun ringer rundt og skaffer folk til å sitte på standen, både lørdag og
søndag. Berit og Karin tar første del av lørdagen.
2. Kurs 19. 23. og 26 september på Strømsbu vidreg. skole. Vi får tilsendt mer info på e-mail fra Tharald.
3. Reg. arbeidet er fortsatt i gang, men vi kunne trenge flere. Berit og Karin har nå begynt på Holt, men håper å få noen andre/ flere til hjelp.
Fjære kirkegård har mange stein som ligger med skriften ned, sier Berit, skal vi prøve å lese av disse? Da trenges det sterke mennesker.
4. Jan Fredrik kontakter Vest-Agder, vi er possitive til et felles møte. Det blir og tatt opp på møtet mandag. Passer bra vi har jo ikke møte i
desember.
5. Medlemsmøtene i høst: Det var satt opp et besøk på Tromøya, det ble for dyrt. Vi har istedenfor satt opp et besøk i Risør på Moen båtbyggeri. Vi
kjører privat biler, og møtes kl. 18.00 utenfor Norrøna malinsfabrikk /utsalg på vei ned til Risør på høyre side av veien.
21. oktober- Om gamle dager.
18.november- Jonas Line.
6. Flytting av lager er Henrys ansvar, vi flytter i forbinnelse med Myra messa.
7. Bærbar PC- Den var noe dyr, men får vi den ned i pris er den aktuell.
8. Jan Eyvind skulle ordne dette.
9. Vi går til innkjøp av noen bygdebøker, ellers er dette noe vi må få med på budsjettet for neste år.Vi må og få med, møte godtgjørelse ( fri
medlems kontigent), kursgodt gjørelser, tillitsmannskonferanser? Dette er noe som er viktig for neste års budsjett.

